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Franchise Általános Szerződési Feltételek 

I. PREAMBULUM 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a Nyilvántartó, mint Franchise Átadó, és az egyes 
Regisztrátorok, mint Franchise Átvevők közötti szerződésre.  

II. HASZNÁLT FOGALMAK 

2. Nyilvántartó: ISZT Nonprofit Kft., aki a jelen szerződésben meghatározott franchise használatához fűződő 
jogokkal rendelkezik és a Regisztrátor mint franchise átvevő részére a .hu felső szintű domain alatti 
közdomainek tekintetében regisztrátori tevékenység végzésére franchise jogot biztosít. 

 
3. ISZT: Magyarországi Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesülete, kizárólagos jogosultja a .hu ccTLD 

alatti közdomainek nyilvántartásának és kezelésének. Az ISzT, mint a mester franchise tulajdonosa, a .hu 
ccTLD alatti közdomainek nyilvántartása és kezelése jogának gyakorlását átengedte a Nyilvántartónak, 
aki, mint mester franchise átvevő jogosult ezen jogviszony keretében franchise szerződéseket kötni a 
Regisztrátorokkal a .hu ccTLD alatti közdomainek regisztrálása iránti igények kezelésére és a regisztrált 
domainek fenntartására vonatkozó jogok franchiseba adására. A .hu ccTLD alatti közdomainek 
delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes rendjét az ISzT határozza meg, így a rá 
vonatkozó rend szerint hozott döntésével határozza meg és időközönként módosítja az alábbi 
szabályzatokat: 

a. Domainregisztrációs Szabályzat: .hu felső szintű domain alatti közdomainek delegálásának, 
regisztrálásának és fenntartásának rendjét tartalmazó szabályzat. A www.domain.hu weboldalon 
elérhető a mindenkor hatályos változat. (Az ISZT által hozott módosító határozattal módosul a 
Domainregisztrációs Szabályzat) 

b. Eljárási Szabályzat: a Nyilvántartó által Regisztrátorok számára kiadott, a mindenkor hatályos 
Domainregisztrációs Szabályzathoz kapcsolódó adminisztrációs és műszaki feltételek, valamint 
eljárásrend. (Az ISZT döntése alapján a Nyilvántartó egyoldalúan módosítja az Eljárási Szabályzatot) 

 
4. Szerződés: a jelen dokumentum alkalmazásában együttesen az egyedi Franchise Szerződés, jelen ÁSZF, 

Eljárási Szabályzat és Domainregisztrációs Szabályzat. 
 

5. Jelen szabályzatban a domain igénylő alatt a domain használót is érteni kell. 
 

6. További fogalmak a mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatban találhatók, így különösen a 
Regisztrátor fogalma, aki egyben jelen szerződés szerinti Franchise Átvevő. 

III. A FRANCHISE ELVEI 

7. A résztvevők jóhiszeműen és szakszerűen, a hatályos jogi szabályozás keretei között az internetes világ 
szabályai és a közérdek szem előtt tartásával kötelesek eljárni. 

 
8. Az egyes domain nevek regisztrálása kapcsán az igénylő és a Regisztrátor kerülnek szerződéses 

kapcsolatba. A Regisztrátor olyan személynek nem végezhet regisztrátori tevékenységet, akivel nem 
kötött domain fenntartási szerződést. 

 
9. Nyilvántartót az igénylő és a Regisztrátor közötti megállapodás nem köti. 

IV. A REGISZTRÁTOR JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

10. Regisztrátor a Felek közötti szerződés alapján regisztrátori feladatokat lát el a ".hu" közdomainekkel 
kapcsolatosan. Ennek során különösen a Domainregisztrációs Szabályzatban és Eljárási Szabályzatban 
rögzítettek szerint köteles eljárni. 

 

11. Regisztrátor köteles a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit rendeltetésszerűen gyakorolni, a 
megfelelő képzettségű szakembereket biztosítani, és őket rendszeresen továbbképezni. 

 

12. A Regisztrátor kizárólagosan felel az általa – közvetlenül vagy közvetve – igénybe vett közreműködőkért. 
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13. Igénylőkkel a kapcsolatot a Regisztrátor tartja, Nyilvántartót ilyen kötelezettség csak kivételesen – a 
Domainregisztrációs szabályzatban rögzített esetekben – terheli.  
 

14. A Nyilvántartás, mint adatbázis előállítója a Nyilvántartó. Regisztrátor az Nyilvántartásból adatokat 
kizárólag az Igénylővel ill. a Nyilvántartóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, 
a bejegyzett domainekkel kapcsolatos technikai problémák elhárítása ill. az ahhoz szükséges 
kapcsolatfelvétel, valamint harmadik személynek a bejegyzett domainekkel ill. azok használatával 
kapcsolatos joga, jogos érdeke érvényesítésének segítése végett hívhat le vagy másolhat ki. Regisztrátor 
tartózkodni köteles az Nyilvántartás rendeltetésszerű használatával ellentétes bármely tevékenységtől, 
így különösen az Nyilvántartásban lévő adattartalom egészének vagy jelentős részének lehívásától, 
kimásolásától és újrahasznosításától, valamint a Nyilvántartás jelentéktelen részének lehívásától, 
kimásolásától és újrahasznosításától is olyan esetben, ha az nem az e pontban meghatározott célból 
történik. 

 
15. Regisztrátor csak olyan domain esetében járhat el, amelyre az igénylővel domain fenntartási szerződést 

kötött. A domain fenntartási szerződés feltételeit a Regisztrátor és Igénylő a Szerződésben foglaltak 
betartásával szabadon állapítják meg. 

 
16. Regisztrátor kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs és delegációs eljárás során, és különösen az 

adatoknak az Nyilvántartásból történő lehívásakor mindenben eleget tesz a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet / GDPR) továbbá, amennyiben alkalmazandó, 
úgy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek. Regisztrátor kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyilvántartásból lehívott adatokat 
kizárólag a domain regisztráció céljának megfelelően, az Igénylővel ill. a Nyilvántartóval szemben fennálló 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, technikai problémák elhárítása ill. az ahhoz szükséges 
kapcsolatfelvétel, valamint harmadik személynek a bejegyzett domainekkel ill. azok használatával 
kapcsolatos joga, jogos érdeke érvényesítésének segítése végett kezeli. 

 
17. A Regisztrátor kizárólagosan felel azért, hogy amennyiben az igénylő kérésére folytat le bármilyen 

bejegyzést, törlést vagy változtatást a Nyilvántartásban, úgy még ezt megelőzően általában elvárható 
módon azonosítsa az igénylőt és, hogy a domain igénylő által megadott adatokat pontosan továbbítsa a 
Nyilvántartásba – ezek megsértése súlyos szerződésszegésnek is minősül. Amennyiben a Nyilvántartó 
vagy a Regisztrátor arra a következtetésre jut valamely okból (pl. álképviselet gyanúja), hogy az adott 
igénylő megfelelő azonosítása érdekében további azonosítási eljárás lefolytatása szükséges, úgy a 
Regisztrátor köteles az adott igénylő hitelt érdemlő azonosítása érdekében további lépéseket megtenni 
(pl. az igénylő azonosítását segítő további dokumentumok bemutatása). Amennyiben a Nyilvántartó 
tájékoztatja a Regisztrátort, hogy az igénylés elbírásláshoz további adatra és/vagy valamely 
dokumentumra van még szüksége, vagy a Regisztrátor maga észleli ezt, úgy a Regisztrátor köteles ennek 
érdekében az Igénylőnél eljárni. Regisztrátor abban az esetben nem felel a jelen pontban foglaltakért, 
amennyiben a Nyilvántartó valamely Domainregisztrációs Szabályzatban rögzített szerinti kivételes 
esetben a Regisztrátor közreműködése nélkül jegyez be, töröl vagy változtat valamilyen adatot.  

 
18. Regisztrátor kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyilvántartónak továbbított személyes adatok 

vonatkozásában az adatalanyok (az Igénylő, illetve az adminisztratív kapcsolattartó) hozzájárulását a 
Nyilvántartónak való továbbítás és a Nyilvántartó általi kezelés (nyilvánosságra hozatal, egyéb 
Regisztrátorok számára történő továbbítás) valamint az egyéb Regisztrátorok által történő kezelés 
vonatkozásában - amennyiben szükséges - beszerezte vagy más adatkezeléshez szükséges 
jogszabályoknak megfelelő jogalappal rendelkezik ehhez, és feltétlen kötelezettséget vállal Nyilvántartó 
bármely olyan kárának vagy költségének megtérítésére, amely ezen adatok esetleges jogosulatlan 
kezelésével összefüggésben Nyilvántartóval szemben harmadik személy által érvényesített igénnyel 
kapcsolatos. A Regisztrátor jogszabályi kereteken belül köteles a Nyilvántartó mindenkori Adatvédelmi 
Tájékoztatójára és Szabályzatára figyelemmel meghatározni saját adatvédelmi tájékoztatóját. 
 

19. A műszaki, technikai és személyi feltételeket a szerződés hatálya alatt folyamatosan köteles a 
Regisztrátor biztosítani – ezen feltételeket a Nyilvántartó a regisztrálási és karbantartási igényekhez 
folyamatosan hozzáigazítja, amelyeket a Regisztrátor köteles teljesíteni. 
 

20. Regisztrátornak rendelkeznie kell mindazzal a technikai háttérrel, elméleti és gyakorlati tudással, illetve 
tapasztalattal, amely a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. 
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21. Regisztrátor kötelezi magát, hogy a szolgáltatás nyújtásával foglalkozó munkatársai, esetleges 
közreműködőinek munkatársait is ideértve sikeresen elvégzik a Nyilvántartó által időszakonként 
szervezett ingyenes továbbképző szakmai tanfolyamokat. Regisztrátor továbbá kötelezettséget vállal 
arra, hogy munkatársai a domain igénylőkkel és használókkal folytatott kommunikáció során minden 
alkalommal tisztelettel, etikus és kulturált módon veszik fel a kapcsolatot írásban, valamint szóban a 
közöttük létrejött szerződéses viszony alatt és azon kívül is. Jelen pont megsértése esetén alkalmazhatóak 
a szerződésben felsorolt jogkövetkezmények. 

V. ELLENŐRZÉS 

22. Nyilvántartó jogosult ellenőrizni, hogy a Szerződésben foglaltaknak megfelelően folytatja-e a 
tevékenységét a Regisztrátor, ennek keretében előzetesen egyeztetett időpontban jogosult helyszíni 
ellenőrzést lefolytatni, továbbá adatok, iratok bekérésére is jogosult. A Regisztrátor köteles az ellenőrzés 
során együttműködni, annak lefolytatását– amennyiben a Regisztrátor közreműködőket is alkalmaz, úgy 
a közreműködőknél való lefolytatását is, – köteles biztosítani. 
 

23. Nyilvántartó elsősorban, de nem kizárólagosan a 8. és 15. pont szerinti szerződés meglétét, valamint az 
igénylő 17. pont szerinti azonosítását és az adatok Nyilvántartásba való pontos továbbítását ellenőrzi. 
 

24. Amennyiben egy Regisztrátor egy éven (365 napon) belül legalább két esetben nem tudott elvárható időn 
belül kielégítő adatokat és/vagy dokumentumokat szolgáltatni a Nyilvántartónak az ellenőrzés során , 
vagy a jelen szerződéssel ellentétes gyakorlatot folytat, és amennyiben ezeket a Nyilvántartó felhívása 
ellenére sem pótolja, illetve javítja, akkor a Nyilvántartónak lehetősége van az alábbiak közül választani: 

• írásban figyelmezteti a Regisztrátort arra, hogy újabb hasonló esetnél szigorúbb szankciót 
alkalmaz majd 

• megvonja minimum 1, maximum 12 hónapra a kedvezményeket, vagyis minden tételt 
listaáron számláz a Regisztrátornak 

• felfüggeszti a Regisztrátor regisztrátori tevékenységét a 35.b. pont szerint 
• a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondja a 39.a. vagy 39.b. pont szerint. 

 

VI. NYILVÁNTARTÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

25. Nyilvántartó a Domain Regisztrációs Szabályzatban és Eljárási Szabályzatban a Nyilvántartóra vonatkozó 
feladatokat köteles teljesíteni. 

 
26. Nyilvántartó a domain igényléseket és módosításokat a Szerződésnek megfelelően teljesíti, folyamatosan 

karbantartja a Nyilvántartást, és működteti az ezekhez szükséges domainregisztrációs rendszert. 
 

27. Nyilvántartót a domain regisztrálással kapcsolatban felelősség csak annyiban terheli, amennyiben a 
Szerződésben meghatározott kötelezettségét megszegi. 

VII. TITOKTARTÁS 

28. A felek kölcsönösen üzleti titoknak tekintik a saját gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan 
nem nyilvános információt, tényt, tájékoztatást, megoldást, adatot és az azokból készült összeállítást, 
amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy hasznosítása, másokkal 
való közlése a jogosult fél jogszerű pénzügyi-, gazdasági-, piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és 
amelynek titokban tartása érdekében a jogosult fél a szükséges intézkedéseket megtette, továbbá azt, 
amelyet valamelyik fél kifejezetten üzleti titoknak minősít. Nem minősül üzleti titok sérelmének a 2018. 
évi LIV. törvény 5.§-ba foglalt kivételek. 

 
29. A Regisztrátor többek között a következőket köteles üzleti titokként kezelni: 

 
a. Rendelkezésére bocsátott know-how 
b. Franchise szerződéses részét képező dokumentumok, kivéve a domain.hu oldalon nyilvánosságra 

hozott dokumentumokat. 

VIII. VÉDJEGY HASZNÁLATA 

30. Nyilvántartó kizárólagos jogosultja az alábbi ábrás védjegynek (logónak).  
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31. Nyilvántartó a Franchise Szerződés hatálybalépésével nem kizárólagos jogot biztosít a Regisztrátornak arra, 
hogy a védjegyet, illetve alábbi változatait a .hu domain Regisztrátori tevékenységével kapcsolatosan 
használja, üzleti működése során feltüntesse, reklám célú közleményeiben alkalmazza.  

     

32. A védjegy .hu domain Regisztrátori szerződéssel nem rendelkezők általi használatához Nyilvántartó nem 
járul hozzá, így például a Regisztrátor közreműködői sem jogosultak erre. Amennyiben a közreműködője 
általi védjegybitorlást észlel (akár Nyilvántartó tájékoztatása alapján) a Regisztrátor köteles 5 napon belül 
írásbeli felszólítás megküldésével a közreműködőjével szemben fellépni és egyben a Nyilvántartót a 
felszólítás másolatának megküldésével tájékoztatni – ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a 
Regisztrátor közreműködik a védjegybitorlásban (a felszólítás megküldése önmagában nem zárja ki, hogy 
a védjegybitorlásban közreműködőnek minősül a Regisztrátor – pl. okirattal igazolják, hogy a Regisztrátor 
jogosulatlanul engedélyt adott a közreműködőjének a védjegy használatára). Amennyiben Nyilvántartó 
tudomására jut, hogy a Regisztrátor a fenti tilalom megszegésében közreműködik, úgy az súlyos 
szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Nyilvántartó ezt észleli, úgy a védjegy használatának jogát 
visszavonhatja a Regisztrátortól függetlenül attól, hogy a szerződés felmondása még nem történt meg. 
Amennyiben az a védjegybitorlás megszűnt, amelyben a Regisztrátor közreműködött és a szerződése a 
Nyilvántartó által felmondásra nem került, úgy a Nyilvántartó dönt arról, hogy mikortól engedélyezi újra a 
védjegy használatát – amely időpont nem lehet későbbi, mint a jogsértés abbahagyásától számított három 
év. Regisztrátor köteles a közreműködésével megvalósított védjegybitorlás minden naptári napja után 
5.000,- Ft védjegyhasználati díjat fizetni a Nyilvántartónak, amely összeg mértéke a KSH előző tárgyévre 
vonatkozó hivatalos inflációs rátájával növekszik. Mindez nem zárja ki, hogy a Nyilvántartó 
védjegybitorlásból eredő védjegyhasználati díjat meghaladó igényeit is a Reg isztrátoron érvényesítse. A 
védjegyhasználati díj megfizetése nem teszi jogszerűvé a védjegy jogosulatlan használatát. 

33. Regisztrátor a 31. pontban biztosított használati jogért – a jogellenes védjegyhasználati díján kívül - külön 
ellenértéket nem tartozik fizetni, mivel a franchise díjak már tartalmazzák az ellenértéket.   

34. Regisztrátor a védjegy használata során tartozik annak jó hírnevét megőrizni, annak megfelelő üzleti 
magatartást tanúsítani. Amennyiben a Regisztrátor a védjeggyel jelzett szolgáltatás minőségére rossz fényt 
vet és ezzel a védjegy jó megítélését veszélyezteti, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben 
a Nyilvántartó jogosult a védjegy használatának jogát visszavonni, és ezen felül kártérítést követelhet 
Regisztrátortól. Amennyiben a Regisztrátor szerződése a Nyilvántartó által felmondásra nem került, úgy a 
Nyilvántartó dönt arról, hogy mikortól engedélyezi újra a védjegy használatát, amely időpont nem lehet 
későbbi, mint a jogsértés megvalósításától vagy abbahagyásától számított három év. 

IX. A REGISZTRÁTORI TEVÉKENYSÉG FELFÜGGESZTÉSE 

35. Nyilvántartó jogosult a Regisztrátor regisztrátori tevékenységét felfüggeszteni abban az esetben: 
a. ha a Regisztrátor esedékessé vált Nyilvántartóval szembeni díj megfizetésével van elmaradva, és az 

erre vonatkozó felszólítást követő 8 munkanapon belül sem teljesíti fizetési kötelezettségeit vagy  
b. ha a Regisztrátor a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakat megszegi, és ezt a magatartását 

az erre vonatkozó felszólítást követő 5 munkanapon belül nem szünteti meg vagy nem orvosolja azt. 
 

36. A felfüggesztést akkor köteles a Nyilvántartó megszüntetni, ha a Regisztrátor a tartozását megfizeti vagy 
a szerződésszegést megszünteti, illetve orvosolja. A felfüggesztés alkalmazása nem zárja ki bármely 
felmondási jog gyakorlását. 

X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

37. A Szerződést bármely Fél írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, 180 napos felmondási 
idő figyelembevételével, indokolás nélkül felmondhatja (rendes felmondás). 
 

38. Amennyiben a Domainregisztrációs Szabályzatot vagy az Eljárási Szabályzatot, a jelen Franchise Általános 
Szerződési Feltételeket, ideértve többek között a franchise díjakat és a Nyilvántartó egyes domainek 
regisztrációval kapcsolatos díjait is, az ISZT vagy a Nyilvántartó egyoldalúan módosítja, úgy a Regisztrátor 



 

2023.01.01. franchise csomag  5/6 

annak írásbeli közlésétől számított 15 napon belül jogosult a Szerződést felmondani, amely esetben a 
felmondási idő vége a módosítás hatálybalépésének napja, azaz a Szerződés a módosítás hatálybalépésével 
szűnik meg. A Felek ezen felmondást rendes felmondásnak tekintik.  

 
39. Mindkét Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondani 

a. ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsértette, és a szerződés azonnali hatályú 
felmondása a további károkozás elhárításához szükséges; 

b. ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat megszegi és szerződésszegő magatartását az erre 
vonatkozó felszólítást követő 30 napon belül nem szünteti meg vagy nem orvosolja azt, így többek 
között az alábbi esetekben: 
i. Regisztrátor valamely díj megfizetésével késedelembe esik 
ii. Nyilvántartóval nem működik együtt a Regisztrátor és a 39.a. pont nem kerül alkalmazásra 
iii. A Regisztrátor a regisztrátori tevékenységével összefüggésben tudomására jutott adatokkal, 

információkkal – személyes adatokat is ideértve - visszaél és a 39.a. pont nem kerül alkalmazásra 
iv. Regisztrátor jóhírét sértő vagy veszélyeztető tevékenységet folytat és a 39. a. pont nem kerül 

alkalmazásra 
 
40. Nyilvántartó jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben: 

a. Regisztrátor regisztrátori tevékenységével összefüggésben korrupciós tevékenységben 
közreműködik, így többek között,  
i. a Regisztrátor részéről eljáró bármely személy ezen tevékenysége keretében másnak azért ad 

vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje vagy  
ii. a Regisztrátor részéről eljáró bármely személy ezen tevékenysége keretében jogtalan előnyt 

kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik 
személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, 

b. a Regisztrátor ellen a felszámolást vagy csődeljárást vagy kényszertörlést jogerősen elrendelik 
kivéve, ha kógens jogszabály a felmondás lehetőségét kizárja. 

XI. TENNIVALÓK A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE KAPCSÁN 

41. Figyelemmel arra, hogy az egyedi franchise szerződés megszűnése esetén biztosítani kell a regisztrált 
domain nevek fenntartásának folyamatosságát, a Regisztrátor által kezelt domain nevek vonatkozásában, 
a Regisztrátor Új Regisztrátort jelölhet ki. Amennyiben a Regisztrátor ezt elmulasztja, a franchise 
szerződés megszűnéskor még kezelésében maradt domain nevek a Nyilvántartó fenntartásába kerülnek. 
Az Ú Regisztrátor kijelölésévél, illetve a Nyilvántartó által fenntartott domain nevekkel kapcsolatos 
részletes rendelkezéseket a Domainregisztrációs Szabályzat tartalmazza.  
 

42. Amennyiben az Új Regisztrátor szerződés átruházásával veszi át a domain(ek)re vonatkozó regisztrátori 
tevékenységet, úgy a régi Regisztrátor köteles az Új Regisztrátornak átadni az Igénylőktől birtokába került 
valamennyi eredeti dokumentációt, valamint az Új Regisztrátornak a szerződésekbe való belépéséhez 
szükséges valamennyi információt. 
 

43. A szerződés megszűnése esetén a Regisztrátor a továbbiakban a franchiset nem haszná lhatja. 

XII. Díjak 

44. Franchise díjak: 

a. Az egyszeri franchise díj mértéke 1.600.000.- Ft + ÁFA, mely díj a Franchise Szerződés megkötésekor 
esedékes. 

b. Az éves franchise díj mértéke 200.000.- Ft + ÁFA, mely díj először a Franchise Szerződés 
megkötésekor, majd minden szerződéskötési évfordulót követő hónap első napján esedékes.  

A fenti díjakat Nyilvántartó számlája alapján a kézhezvételt követő 15 banki napon belül kell megfizetni. 
 
45. Az éves franchise díj (44.b. alpontja) mértékéig nem kell megfizetni a franchise díj által lefedett éves 

időtartam kezdetétől legfeljebb annak végéig az 1. sz. mellékletben hivatkozott díjakból a regisztrációs 
díjat, fenntartási díjat, átregisztrálási díjat, és domain zár díjakat. Amennyiben az éves franchise díj ily 
módon nem kerül teljes mértékben felhasználásra, úgy azt további két évig fel lehet használni, 
amennyiben az időközben esedékessé vált éves díjakat a Regisztrátor határidőre befizeti. Amennyiben 
késedelmes fizetés történne, sem a késedelmesen befizetett díj, sem korábbi díjfedezetnek a következő 
évre való átvitele nem lehetséges. Az éves franchise díj korábbi évekről áthozott, de fel nem használt 
része nem átruházható, Új Regisztrátor azt nem használhatja fel. 
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46. Felek a domain regisztrációs és átregisztrálási díjról időszakonként, az adott domain regisztrációját 
követő hónapban számolnak el. Felek a domain fenntartási díjról időszakonként, a lejárat dátumát, vagy 
a felmondásból visszavételt követő hónapban számolnak el. A fizetendő díjakról a hónap 10. napjáig 
Nyilvántartó számlát bocsát ki, mely számla megfizetése a kézhezvételt követő 15 banki napon belül 
esedékes.  

 
47. Regisztrátor előleg fizetésére jogosult, ebben az esetben Felek az előleg nagyságához Regisztrátor 

tevékenységének mértékéhez igazodó rendszerességgel elszámolnak. 

XIII. NYILATKOZATOK 

48. A felek rögzítik, hogy a Felek közötti szerződéses nyilatkozatok – felmondást megelőző felszólítást és 
felmondást kivéve – e-mail értesítés útján is megtehetők, ezen eseteben az elküldést követő 24 óra 
elteltével minősül kézbesítettnek a nyilatkozat, kivéve, amennyiben az átvétel ennél korábban igazoltnak 
tekinthető elolvasási igazolás vagy az üzenetre való válasz email alapján. 

 
49. Postai úton tett nyilatkozatot ajánlott tértivevényes küldeményként kell a másik Félnek megküldeni 

amennyiben a küldemény „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel jön vissza, úgy a sikertelen 
kézbesítés megkísérlését követő 5. napon a Felek kézbesítettnek tekintik, amennyiben az átvételét 
megtagadják, úgy a megtagadás napján tekintik kézbesítettnek a nyilatkozatot. Amennyiben a másik Fél 
aláírásával igazolja az átvételt, úgy nem szükséges az egyéb módon való megküldés, a levél átvettnek 
minősül.  

Mellékletek: 1. számú melléklet: A Nyilvántartónak a domainek regisztrációjával kapcsolatos díjai 


